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[ NOTA DE PREMSA ]

CORRUPCIÓ POLÍTICA
Metges de Catalunya celebra la dimissió d’Ana Mato i repudia
la seva herència al capdavant del Ministeri de Sanitat

 El sindicat acusa la ministra de “trencar” el principi d’universalitat del
sistema sanitari públic

BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2014. Metges de Catalunya (MC) celebra la dimissió de
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, després que el jutge de
l’Audiència Nacional Pablo Ruz hagi considerat que es va beneficiar dels negocis del seu
exmarit, imputat en la trama Gürtel de corrupció política, i rebutja la seva gestió per “haver
trencat el principi d’universalitat del sistema sanitari públic espanyol”.

El sindicat qualifica de “detestable” l’herència que deixa la ministra al capdavant de Sanitat,
caracteritzada per la polèmica reforma sanitària aprovada a cop de decret que exclou del
sistema els immigrants sense papers, la retirada del finançament públic de més de 400
fàrmacs d’ús comú i la nefasta gestió de la crisi de l’Ebola, arran del contagi de l’auxiliar
d’infermeria Teresa Romero.

En l’àmbit professional, MC censura també la seva “incapacitat i matusseria” per
desbloquejar l’acord signat a La Moncloa a principis de 2013 amb el Foro de la Profesión
Médica –plataforma integrada pels sindicats mèdics, col·legis professionals, societats
científiques i degans i estudiants de Medicina–, per tal d’assolir un Pacte per la Sanitat que
garanteixi la sostenibilitat del sistema sanitari públic, així com la implicació dels professionals
en el procés de reformes que requereix el model.

El sindicat espera que la persona que substitueixi Mato, a banda de desplegar aquest acord,
“tingui un major coneixement del Sistema Nacional de Salut (SNS), més
sensibilització envers els problemes de la professió mèdica i més rigor en la presa de
decisions polítiques”.


